
Os relatos audiovisuais, o cinema, as series e os programas 
teñen a capacidade de crear referentes e modelos entre 
a infancia e a mocidade. Son potentes socializadores e 
poden influír en como percibimos a realidade. Por iso é tan 
importante que construamos relatos que non alimenten as 
desigualdades de xénero e o sexismo. Debemos tentar crear 
historias que non sigan fomentando os diferentes graos de 
violencia que sofren as nenas e as mozas.
 

Os estereotipos de xénero no cinema, as series e a publicidade favorecen 

o protagonismo das personaxes masculinas e relaciónaas coa acción. Son os 

heroes das historias e os que salvan o mundo. Pásanlles cousas interesantes 

e sempre se moven polo espazo público. Os estereotipos de xénero condenan 

as personaxes femininas a ser eternas secundarias, a ser o trofeo dese heroe 

que salva o mundo ou a ser nais amables e coidadoras, ou a sentirse poderosas 

grazas ao seu impoñente físico ou ímpeto sexual.

Entre todos (institucións, educadores, profesionais, espectadores) 

debemos esforzarnos para analizar e promover a análise de contidos, relatos 

e historias que teñan un punto de vista inclusivo e que non discriminen as 

personaxes femininas, para poder crear unha orde simbólica que nos permita 

vivir en liberdade e sen discriminacións de xénero.

Compartimos unha serie de observacións, consellos e de pautas para que 

as poidades aplicar ao voso traballo na aula ou ás vosas eleccións na casa 

e que vos sirvan de guía para posibles dúbidas. Trátase de recomendacións 

básicas e flexibles que debemos adaptar ás nosas necesidades. Algunhas 

recomendacións son útiles para detectar desigualdades e outras para elixir 

películas, series e contidos non sexistas, en definitiva, pautas que apelan á 

conciencia crítica.

Existe un diálogo entre as creadoras e creadores e a sociedade. Nese marco 

propomos este decálogo como instrumento de orientación para todas as 

persoas interesadas, para pór a proa cara á igualdade. Que os ventos vos 

sexan favorables. Esperamos que poida contribuír a crear unha sociedade 

máis igualitaria e máis libre.

Un decálogo 
de boAS prácticAS 
pArA combAter
o SexiSmo 
noS relAtoS
AUdioviSUAiS
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As mulleres existen… e non só 
son nAis, noivAs ou unhAs 
vítimAs de violenciA 

As mulleres son diversAs. 
ApostA polA diversidAde

 vixíA e observA en que 
espAzos se moven As personAxes

non fomentes A violenciA de 
xénero nin A violenciA sexuAl

As mulleres non son só corpos

As mulleres existen Antes dos 
20 e A pArtir dos 40 Anos. 
e mesmo lles pAsAn cousAs 

é necesArio creAr 
referentes novos. 
dinAmitA os 
estereotipos de 
xénero

É necesario incluír mulleres nos relatos, e hai que 
diversificar os modelos. Non se trata de incluír 
personaxes femininas “ao peso”, trátase de que 
estas personaxes non se adscriban unicamente aos 
estereotipos de xénero.

A sexualización das mulleres e a redución do seu 
corpo a meros obxectos é sexismo. As mulleres non 
son obxectos de consumo, son persoas.

É importante representar as mulleres máis 
aló da súa mocidade. As mulleres de máis de 
40 tamén existen e teñen 
moito que aportar. 
A ausencia das 
mulleres maduras nos 
relatos non responde 
a parámetros 
realistas e limita 
a creación de 
novos modelos. 

Aumentar o protagonismo 
das personaxes 
femininas é 
imprescindible pero 
tamén as personaxes 
femininas deben ser 
variadas e 
diversas 
e plenas 
de matices. 
 

Canto máis diversas sexan as personaxes que 
seleccionemos como modelos, máis ricas serán as 
historias e máis referentes se poderán crear.

E a súa representación 
no cinema e na 
ficción debería ser 
proporcional.

Unha representación da 
actividade que desenvolven 
as personaxes en distintos 

espazos de maneira diversa e 
plural aumenta a verosimilitude 

do relato e a súa riqueza. 
As personaxes femininas se 

representan máis da conta no 
espazo doméstico. É necesario traballar a narrativa da violencia de 

xénero (a violencia que sofren as mulleres polo mero 
feito de ser mulleres) ou violencia sexual a través 
do audiovisual. A insistencia na vulnerabilidade das 
mulleres e a banalización das agresións xera unha 
indefensión aprendida. 

8 hAi moitAs formAs de 
violenciA de xénero

A violencia física, a psicolóxica e a 
sexual non son a única forma de 
violencia cara ás mulleres. 
A violencia simbólica, a 

invisibilización das mulleres ou 
representalas só como guapas, 
sexualizar os corpos ou representar 
en roles de coidado é outra forma 
de violencia porque fomenta os 
estereotipos de xénero.

ApostA por creAr 
novos referentes 

mAsculinos
Necesitamos personaxes 

femininas en roles de acción 
e liderado, pero tamén 

necesitamos personaxes 
masculinas que tendan roupa, 
coiden fillos e proxenitores e 

limpen o baño. É moi importante 
crear novos referentes 
masculinos máis aló do 

heroe salvador ou o macho 
sustentador. Os homes tamén 

poden coidar e traballar na casa.

Un decálogo de boAS prácticAS 
pArA combAter o SexiSmo 

noS relAtoS AUdioviSUAiS
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